1 Foyle Campsie

Lisahally, Campsie, County Londonderry,
Northern Ireland BT47 6TJ.
T +44 (0) 2871 860691 F +44 (0) 2871 860700
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Foyle Proteins
Lisahally, Campsie, County Londonderry,
Northern Ireland BT47 6TJ.
T +44 (0) 2871 861120 F +44 (0) 2871 861293

2 Foyle Omagh

52 Doogary Road, Omagh, County Tyrone,
Northern Ireland BT79 0BQ.
T +44 (0) 2882 243201 F +44 (0) 2882 243013

Foyle Ingredients
52 Doogary Road, Omagh, County Tyrone,
Northern Ireland BT79 0BQ.
T +44 (0) 2882 243201 F +44 (0) 2882 243013

3 Foyle Donegal

Drumnashear, Carrigans,
County Donegal, Ireland.
T +353 (0) 74 914 0228 F +353 (0) 74 914 0109

4 Foyle Hilton

Derryloran Industrial Estate, Cookstown,
County Tyrone, Northern Ireland BT80 9LU.
T +44 (0) 2886 762106 F +44 (0) 2886 762327

5 Foyle Gloucester

Forest Vale Industrial Estate, Cinderford,
Gloucestershire GL14 2PH.
T +44 (0) 1594 823148 F +44 (0) 1594 823148

6 Foyle Melton Mowbray

Melton Road, Sixhills,
Leicestershire, England LE14 3PR.
T +44 (0) 1509 881583 F +44 (0) 1509 889300

www.foylefoodgroup.com
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DNA-test

Hav tillid til mad
Hav tillid til Foyle

Foyle DNA-tester nu 100 % af alle slagtede dyr og kan
validere oprindelsen på alt råt materiale ved at bruge
IdentiGEN’s DNA Traceback-system. Ved brug af en
unik DNA-prøve taget fra hvert enkelt dyr har Foyles
kundebase mulighed for at spore alle produkter,
uafhængig af prøvestørrelsen, til det enkelte dyr,
inklusive alle flytninger og historie.

Kernen i kvalitet
DNA-testen gør det muligt for Foyle og deres kunder at
linke det bedste kvalitetskød (fx smag, struktur osv.) til
individuelle dyr og gårde. Ved at gøre dette kan vi
opbygge en profil af vores mere effektive gårde og
promovere  deres viden og bedste praksisser til andre
landmænd. I sidste ende gør det udviklingen af
kvalitetsoksekød hurtigere i de kommende år og langt
ind i fremtiden.

DNA Traceback – Sikkerhed

Sådan fungerer det
1 En enkelt prøve tages fra hver slagtekrop ved brug en IdentiGenprøveapparat. Dette gøres ved at skrabe prøveapparatet over
slagtekroppen for at sikre en lille prøve af kødet.
2 Oplysningerne om dyret som alder, race, Farm Assurance Status osv.
fra regeringens computersystemer scannes ind i IdentiGENprøveapparatet og skaber en øjeblikkelig match.
3 Låget sættes på igen, og prøveapparatet sættes i en prøvebakke.
Ved slutningen af dagens slagtning sendes prøverne til IdentiGEN.

Viden om dit oksekøds “historie” begynder på gården.
Vores dedikerede producentklubber forsyner os
uafbrudt med kvalitetskvæg opdrættet udelukkende
på gårde, som er medlemmer af den internationalt
respekterede Farm Quality Assurance-ordning
reguleret af uafhængige og kompetente tredjepart
organisationer, som fx Livestock and Meat
Commission for Northern Ireland (LMCNI) og den irske
fødevarekontrol (Bord Bia).
Foyle kan med alle disse oplysninger tilgængelige
gennem dette hædrede sporingssystem garantere alle
Farm Quality Assurance-påstande og andre påstande
som fx:
– Påstand om race
– Påstand om brand
– Påstand om alder
– Påstand om mærkning

4 Prøven registreres af IdentiGEN, og testes i overensstemmelse med  
kundens krav.
5 En statusrapport følger normal herefter med indikation af
overholdelse af sporing.

Blackmoran Angus er et eksempel på én af adskillige Foyle Food Groups kvalitetsmærker.
Vi bestræber os på at sikre, at vore Blackmoran Angus-historie er en glædelig historie lige
fra begyndelsen. Faktisk er det sådan, at jo længere væk du kommer fra Angus-genetik,
jo mindre sandsynligt er det, at du får den unikke marmorering og saftighed, som gør det
til den kvalitetsrace, den er. Indtil nu har en papirbaseret sporing været brugt til at teste
dette, men for at have nøjagtigere data, kan vi nu anvende DNA-teste til at spore dyrets
oprindelse helt tilbage til dens far på gården, hvor den blev undfanget.

